Výzkumný ústav
geodetický, topografický a
kartografický, v.v.i.

Ministersvo kultury

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
1. Název veřejné zakázky:
Dodávka grafické pracovní stanice včetně periferií a SW
2. Název projektu, poskytovatel:
Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace,
zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. Projekt je hrazen z účelové podpory
„Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity“,NAKI, formou dotace
z výdajů státního rozpočtu. Poskytovatel: Česká republika-Ministerstvo kultury.Kód programu: DF.
Identifikační kód projektu: DF11P01OVV021.

3. Identifikační údaje o zadavateli
Obchodní firma/název/jméno, příjmení
zadavatele
Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat
za zadavatele

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.
(dále jen VÚGTK, v. v. i.)
Ústecká 98, 250 66 Zdiby
Ing. Karel Raděj, CSc., ředitel

4. Seznam posuzovaných nabídek
Číslo, pod kterým byla
nabídka doručena
1.

Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČ

DATA Systém, s.r.o.

Dr. Vrbenského 1, 415 01 Teplice

62742931

2.

XANADU a.s.

Žirovnická 2389, 106 00, Praha 1

14498138

3.

Martin Mrázek-servis a prodej
výpočetní techniky

40872076

4.

K - CAD spol. s r.o.

Jihlavská 829/72, 140 00, Praha 4
- Michle
Naskové 44, 150 00, Praha 5

41194 144

Hodnotící komise posoudila čtyři výše uvedené nabídky a dospěla k následujícím závěrům:
1/Vyřadit výše uvedenou nabídka č. 4. od obchodní firmy K - CAD spol. s r.o.
2/ Vyřadit výše nabídku č. 2 od obchodní firmy XANADU a.s.
Tyto nabídky nesplnily základní požadavky stanovené ZVZ a požadavky zadavatele této VZ vymezené
v „Zadávací dokumentaci“.
3/ Hodnotící komise rozhodla o zařazení ostatních dvou výše uvedených nabídek do další fáze, tj. do
fáze hodnocení.
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5. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí vyřazeny
Číslo nabídky

Důvod pro vyřazení nabídky
V nabídce obchodní firmy K- CAD spol. s r.o. nebyla zařazena Smlouva o dodávce

4.

Nabídka obchodní firmy XANADU a.s. technické parametry vymezené“ Zadávací dokumentací“,
zejména v RS monitoru pracovní grafické stanice

2.

Hodnotící komise vyřadila dvě výše uvedené nabídky z hodnocení nabídek.

6. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Seznam hodnocených nabídek
Číslo, pod kterým
byla nabídka
doručena
1.
3.

Obchodní firma/jméno
DATA Systém, s.r.o.
Martin Mrázek-servis a
prodej výpočetní techniky

Sídlo/místo podnikání
Dr. Vrbenského 1, 415 01
Teplice
Jihlavská 829/72, 140 00,
Praha 4 - Michle

IČ

Nabídková cena
v Kč bez DPH

62742931

201 260,-

40872076

207 420,-

Nabídky byly hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona, tj. jediným hodnotícím kritériem
byla nejnižší nabídková cena bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky.

Konečné pořadí nabídek
Pořadí nabídek po
hodnocení
1.
2.

Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČ

DATA Systém, s.r.o.

Dr. Vrbenského 1, 415 01 Teplice

627 429 31

Martin Mrázek-servis a
prodej výpočetní techniky

Jihlavská 829/72, 140 00,Praha 4 - Michle

408 720 76

Hodnotící komise vyhodnotila jako ekonomický nejvýhodnější nabídku uchazeče DATA Systém,
spol. s r.o., který nabídl nejnižší nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky a splnil
všechny parametry zadávacího řízení.

7. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise
Jméno a příjmení člena
hodnotící komise

Obchodní firma/název/jméno, organizace vůči níž je
člen hodnotící komise v pracovním či obdobném vztahu

Ing. Filip Antoš

VÚGTK, v. v. i.

Ing. Jana Drtinová

VÚGTK, v. v. i.

Ing. Klára Ambrožová

VÚGTK, v. v. i.

Ing. Ondřej Böhm

VÚGTK, v. v. i.

Ing. Milan Talich, Ph.D.

VÚGTK, v. v. i.
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Datum
podpisu
zprávy

16. 11. 2011
16. 11. 2011
16. 11. 2011
16. 11. 2011
16. 11. 2011

Podpis

8. Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek
Žádné.

9.

Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva byla předána zadavateli dne

16. 11. 2011

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele
Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele
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Ing. Karel Raděj, CSc., ředitel

PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
A. Identifikační údaje o ostatních zadavatelích
Pořadové číslo zadavatele

------------------------

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení zadavatele

-------------------------

Sídlo/místo podnikání/bydliště
zadavatele

-------------------------

Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné
jednat jménem zadavatele

---------------------------

Poz: Zadavatel zkopíruje tuto tabulku tolikrát, kolikrát je třeba (v každé další tabulce zvýší pořadové číslo zadavatele o „1“ – 3., 4., …)

B. Informace o nahlížení do zprávy
Jméno a příjmení
osoby, která nahlédla
do zprávy

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení organizace vůči níž je
osoba, která nahlédla do zprávy
v pracovněprávním či obdobném
vztahu

RČ/číslo
občanského
průkazu osoby,
která nahlédla
do zprávy

Datum
nahlédnutí do
zprávy

-----------------

------------------------------

--------------

-----------

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba
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Náklady
za výpis
/
opis v Kč
---------

Podpis osoby,
která nahlédla
do zprávy

-----------

